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S odiskou lze jet vlakem až do Aše
Pavel Karban
Po celé ČR mohou nyní cestovat vlakem držitelé karet
Odiska. Dosud přitom mohli
využít elektronickou kartu
pouze na linkách Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje (ODIS).
Od úterý 6. května si však mohou na kartu nahrát také některou
ze slevových aplikací Českých
drah (ČD).
„Jedná se o první případ, kdy
jsou slevové aplikace Českých
drah nahrány na jinou kartu než

na In Kartu ČD,“ potvrdil Právu
jednatel společnosti Koordinátor
ODIS Aleš Stejskal a dodal, že v
podstatě jde o spojení dvou karet
s pomocí internetu do jedné. „S
tou tak nyní může jet člověk z
Poruby třeba až do Prahy.“ Podle Stejskala lze zatím pouze nahrát aplikace ČD na odisku. „Je
vyvinut i opačný systém, a to že
aplikace odisky půjdou nahrát na
IN kartu ČD. Počítám, že do
dvou tří let bude i toto k dispozici,“ vysvětlil.
Karta Odiska je jednotná čipová karta, která je nosičem před-

platní jízdenky a současně může
být elektronickou peněženkou
pro platbu jednotlivého jízdného.

Samotné nahrání
Karty ČD a vybrané
slevové aplikace na
odisku bude
bezplatné
Odisku lze v současnosti využívat na 80 procentech linek zařazených v ODIS.
Z dopravců zařazených do

ODIS ji zatím vydává Dopravní
podnik Ostrava a společnosti
TQM-holding a Arriva Morava.
„Tím, že lze nyní slevové aplikace Českých drah nahrát na odisku, tak dráhy svoji odisku vydávat nebudou. Ještě letos by měly
být k dostání odisky Městského
dopravního podniku Opava a
Osoblažské dopravní společnosti. U společnosti 3ČSAD, která
zahrnuje ČSAD Frýdek-Místek,
ČSAD Karviná a ČSAD Havířov, došlo ke zpoždění kvůli dodavateli a provádějí se nyní první testy,“ objasnil Stejskal.

V systému ODIS působí také
firma GW Train Regio. Ta svoji
odisku vydávat nebude, bude
však akceptovat karty ostatních
dopravců.
Samotné nahrání Karty ČD a
vybrané slevové aplikace na
odisku bude bezplatné, na počkání je provedou na pokladnách
30 železničních stanic na severu
Moravy a ve Slezsku. Podle
mluvčí ČD Kateřiny Šubové je
Moravskoslezský kraj prvním
krajem, ve kterém se podařilo
spustit novou nabídku: Kartu
ČD.

„Karta ČD není skutečnou kartou, má pouze elektronickou podobu a stane se po aktivaci součástí odisky podobně jako
předplacené tarifní zóny. Novou
výhodou pro držitele odisky je
možnost pořídit si jízdenku z domova až do cíle své cesty, aniž
by si ji pak museli tisknout a vozit s sebou. Stačí si jízdenku na
vlak koupit v eShopu ČD a místo
čísla In Karty zadat číslo odisky.
S platnou slevovou aplikací ČD
na odisce si lze rovněž zakoupit
například i Včasné jízdenky Česko a Akční jízdenky,“ popsala.

Budoucí stavaři
se učí v terénu
Na spolupráci vysokých škol
s firmami vsadil Moravskoslezský dřevařský klastr. Studenti
Stavební fakulty VŠB-TU Ostrava a Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
tak nabírají praktické zkušenosti
přímo na stavbách a ve firmách.
„Jádrem projektu je, aby studenti získávali praxi ve firmách
Moravskoslezského dřevařského
klastru,“ vysvětlil referent vědy
a výzkumu na Stavební fakultě
VŠB-TU Ostrava Omar Ameir
s tím, že v rámci soutěže studen-

ti stavby nejen navrhovali, ale
podílejí se i na získávání stavebního povolení nebo samotném řízení staveb.
Praxi absolvují studenti obou
vysokých škol na stavbách členů
Moravskoskoslezského dřevařského klastru jako jsou společnosti
RD Rýmařov, CB nebo Cidem
Hranice. „Přihlásilo se 27 projektů. Líbily se nám velice, protože
využívají charakteristiku desky
i její multifunkčnost,“ popsal Martin Glos, obchodní manažer Cidemu Hranice.
(plk)

OSTRAVA (zr) – Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě se letos už poosmé připojilo
k projektu Evropské operní dny,
který se koná ode dneška do neděle. Diváci se mohou těšit na tři
operní představení a také na zajímavý doprovodný program.
Operní víkend začne dnes
představením operní komedie
Mirandolina od Bohuslava Martinů, na kterou v sobotu naváže
opera Roberta Schumanna Jenovéfa. Operní víkend bude završen jednou z nejkrásnějších
světových oper s fantastickou
hudbou Leoše Janáčka, Její pastorkyní. V roli Kostelničky se divákům představí první dáma české opery Eva Urbanová.

„Doprovodný workshop k inscenaci Mirandolina se orientuje
na možnosti přiblížení operního
žánru mladým divákům prostřednictvím interaktivních metod a postupů dramatické výchovy. Také zkusíme vstoupit do
stylizace komických postav příběhu, ponoříme se do tématu navazování vztahů mezi muži a ženami se všemi intrikami a hrami,
které jej provázejí. Tvůrčí workshop k opeře Jenovéfa nabídne
účastníkům možnost prožít si pocity hlavních postav operního
příběhu na vlastní kůži. Zintenzivníme tak svůj divácký zážitek
z následného představení,“ říká
divadelní lektorka Tereza Strmisková.
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Operní víkend začíná

UČNI NA HRADĚ. Své dovednosti s kladivem, kovadlinou a motorovou pilou při opracovávání dřeva ukazovali o státním svátku na
hradě Hukvaldy studenti Střední odborné školy z Frýdku-Místku. „Prezentují se dva obory, podkovář a zemědělský kovář a lesní mechanizátor,“ uvedl kastelán Miroslav Holiš. Soutěžilo se i v odvětvování klád na čas. Podle Holiše by se mohl hrad stát místem prezentací řemesel a řemeslných škol nastálo. „Pokud budou školy mít zájem, určitě jsem pro,“ dodal.
(plk)

Lidé si procvičí třídění odpadu
Denisa Telaříková

Ostrava
DIVADLA
A. Dvořáka: Mirandolina (18.30).
KLUBY
Parník: „První ostravský kabaret
Hogo und Fogo“ – V. díl: Retro
sci-fi kabaret (20), Cooltour:
Squat – derniéra – autorský divadelní sitcom z per Petra Sedláčka a Ondřeje Malého (19).

Frýdek-Místek
KLUBY
M.U.Z.A.: Marin&333 (20).

Fulnek
KONCERTY
Kostel sv. Josefa: Ondřej Smeykal (19).

POHŘBY na pátek
Obřadní síň Ostrava-Vítkovice:
11.00 Alena Gebauerová (55),
Ostrava-Heřmanice. Římskokatolický kostel Slezská Ostrava:
14.00 Dušan Spáčil (85), Moravská Ostrava. Římskokatolický
kostel Ostrava-Hrabůvka: 14.30
Gizela Žigová (72), Ostrava-Hrabůvka. Smuteční síň Frýdek:

10.30 Václav Černohorský (72),
Raškovice. 12.00 Ondrej Gulkás
(79), Frýdek-Místek. Kostel Palkovice: 15.00 Olga Radová (61),
Palkovice. Obřadní síň HavířovŠumbark: 12.00 Oldřich Burkot
(84), Havířov-Šumbark. Obřadní
síň Těrlicko: 12.00 Václav Šeda
(83), Havířov-Bludovice. Katolický kostel Petřvald: 14.00 Karla
Koběrská (91), Petřvald. Římskokatolický kostel Karviná-Fryštát:
11.00 Mária Beňová (81), Karviná-Ráj. Římskokatolický kostel
Rychvald: 15.00 Ing. Bronislav
Ganczarczyk (58), Rychvald. Katolický kostel Nový Bohumín:
13.00 Viktor Tomala (78), Bohumín. Obřadní síň Starý Bohumín:
14.00 Ing. Jiří Grosz (80), Bohumín. Obřadní síň Orlová: 15.00
Jana Kulichová (33), Doubrava.
Krematorium Ostrava – obřadní síň: 10.00 Eva Drahozalová
(83), Ostrava-Poruba. 11.00 Jarmila Vašková (79), Ostrava-Poruba. 13.00 Bohumil Gocman
(68), Ostrava-Mariánské Hory.
14.00 Karel Slípek (78), Ostrava-Radvanice. 15.00 MUDr. Jiří
Moškoř (84), Moravská Ostrava.
Malá obřadní síň Slezská Ostrava: 10.00 Jiřinka Richtarová
(88), Ostrava-Mariánské Hory.
(Inzerce)

Odpadová společnost OZO
Ostrava připravila další zábavnou kampaň pro obyvatele krajské metropole.
Tentokrát nepůjde o hledání
pokladů v podobě triček po městě, ale o čtyři turistické pochody.
Na nich se Ostravané dozvědí,
jak co nejlépe třídit odpad, kde
jsou ve městě sběrné dvory, ale
také poznají i skryté krásny moravskoslezské metropole.
„První pochoďák se vším všudy, tedy i se soutěžemi, startuje

účastníci přihlásit zvlášť. Jednotlivé pochody vyhodnotíme samostatně a výsledky vždy v následujících pracovních dnech
zveřejníme na našich webových
stránkách. Vítězem každého pochodu, ale i celé soutěže bude
ten, kdo získá maximální počet
bodů v soutěžích, které na trase
pochodu na účastníky čekají,“
upřesnila Karasová s tím, že se
jedná například o střelbu paintballovou pistolí, hod kládou či
o vědomostní kvízy.
Trasa povede vždy jednou částí Ostravy od jednoho sběrného

dvora ke druhému s jednou zastávkou. Pochodovat se bude
Slezskou Ostravou, Porubou,
z Přívozu do Zábřehu, ale také
malými obvody v okolí města.
Lidé si vždy budou moci vybrat
start a cíl. Trasa bude označena
klasickými fáborky a šipkami.
V Ostravě se ročně vytřídí 50
tisíc tun odpadu. Sběrných dvorů mají obyvatelé k dispozici
dvanáct. Ne všichni je využívají.
Pravidla a podmínky soutěže
odpadová společnost zveřejní na
svých webových stránkách a také
na sociální síti Facebook.

Dalkia
snížila emise
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už v neděli 11. května. Další turistické pochody budou následovat až do 1. června. Soutěž Pochoďáky je určena jednotlivcům
i celým rodinám. Odměnou pro
úspěšné účastníky soutěže budou
poukazy na nákup zboží značky
UAX, ale i zajímavé věcné ceny,“ lákala mluvčí společnosti
OZO Vladimíra Karasová.
Dodala, že jednotlivé pochoďáky budou mít délku od 14 do
16 kilometrů. „Akce doporučujeme pro děti od deseti let kvůli náročnosti trasy i soutěží.
„Na každý pochod se musí

STUDENTI SLAVILI MAJÁLES. Tradiční studentský svátek majáles oslavili ve středu studenti
v Ostravě. Oslavy, které vyvrcholily hudebním programem v Dolní oblasti Vítkovice, byly i letos
společné pro obě ostravské univerzity. Městem prošel tradiční průvod masek a nechyběli v něm ani
studenti Vysoké školy báňské – Technické univerzity ve slavnostních hornických stejnokrojích, kteří zapózovali v důlním vozíku před nákupním centrem Forum – Nová Karolina.
(hon)

O téměř 800 tun nižší emise síry a o 560 tun nižší emise dusíku,
než určuje legislativa, vypustila
v roce 2013 do ovzduší Elektrárna Třebovice, kterou provozuje
společnost Dalkia ČR.
Firma na základě smlouvy
o spolupráci a závazcích z roku
2002, kterou uzavřela s městem
Ostrava, garantuje maximální
možný meziroční nárůst průměrné ceny tepla odběratelům společnosti Zásobování teplem Ostrava a snížení emisí síry a dusíku
v Elektrárně Třebovice o 15 procent proti stávající legislativě. Za
teplo bude společnost vracet šest
miliónů, přičemž příčinou překročení maximální průměrné ceny jsou zejména mírné klimatické
podmínky v topné sezóně roku
2013 a úspory zákazníků. (zr)
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